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 ملخص الذراسة:

خي واوػٍاظه      حعلؽ الذساظت الظىء غلى وانؼ الػالناث التريُت الػشبُت، وحعخدظش البػذ الخاٍس

جدبؼ الػالناث بحن الؼشقحن غلى الصػذ العُاظُت والامىُت غلى الىطؼ الشاهً للىظام إلانلُمي الػشبي، أي 

، قالذساظت ههاغ جماط خشحت مخمثلت بـ: ظىسٍا والػشام وقلعؼحنوالانخصادًت ، خصىصا في ظل وحىد 

ي في املىؼهت الػشبُت باظخدظاس  ت غشبُت.حػمل غلى جدلُل الذوس التًر خي وسٍؤ  البػذ الخاٍس

 الكلمات املفتاحية:

  .الؽشم ألاوظؽ، العُاظت الخاسحُت التريُت، الػالناث التريُت الػشبُت، املىؼهت الػشبُت
Abstract: 

The study sheds light on the reality of Turkish-Arab relations, and evokes the historical dimension and its 

reflection on the current status of the Arab regional system, Namely, the relations between the two sides at the 

political, security and economic levels, especially in the presence of critical points of contact represented by: 

Syria, Iraq and Palestine, the study is analyzing the Turkish role in the Arab region, recalling the historical 

dimension and an Arab vision. 
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 مقذمة:

حػذ دساظت الػالنت بحن بلذًً او ػشقحن واخذة مً الخهُى املهمت التي خظذ باهخمام وجدبؼ في 

الػلىم العُاظُت ، بهصذ الىنىف غلى مظمىنها وجصخُذ معاسها مً نبل صىاع العُاظاث ، بما ًخذم 

 املصالح املؽتريت.

خُت ان الػال ناث بحن الػشب وجشيُا ؼهذث غبر معاسها املمخذ الى هدى الل غام ههاغ الخهاء جاٍس

مهمت ، يما انها ؼهذث بػع الخىجشاث وههاغ الخالف ، والُىم جهل غلى مكترم ػشم مهمت ، قالػشب 

بُا ؼبه ممضنحن بحن غذد يبحر مً الذُو ، والاوطاع الذاخلُت في اؾلب البلذان التي جدخظً وحىدا غش 

حؽهذ خاالث مً غذم اظخهشاس ظُاس ي ، في خحن ان جشيُا جصمم ظُاظاتها باججاه هذف اخخالُ مٍاهت 

ادًت .  انلُمُت ودولُت ٍس
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ي قان اغادة جىصُل غالنت الؼشقحن معالت مهمت مً  وفي ظل خاُ ًل مً الؼشقحن الػشبي والتًر

خ واملصالح والخىحهاث ، لُخم اظخهشاء الا  خخماالث التي ًمًٌ ان جيخيي الهها خالُ خالُ مهاًِغ الخاٍس

 العىحن الهادمت .

 اهذاف البدث:

 يهذف هزا البدث الى بلىؽ الؿاًاث الخالُت:

خُت املهمت في معاس جلَ الػالناث .1  جدبؼ الخدىالث الخاٍس

 املخؿحراث املخخلكت غلى معاس جلَ الػالنت جأزحر نشاءة في  .2

ُاظُت والامىُت والانخصادًت ، خصىصا في ظل جدبؼ الػالناث بحن الؼشقحن غلى الصػذ الع .3

 وحىد ههاغ جماط خشحت مخمثلت بـ: ظىسٍا والػشام وقلعؼحن

ًي .4  ما هي الىهاغ التي ًمًٌ ان ًخدهو قهها جىاصن للمصالح بحن الؼشقحن الػشبي والتر

ض معاس جلَ الػالناث .5  جهذًم جصىسث للمعخهبل بما ًخذم حػٍض

 مؽٍلت البدث:

 ًخػامل البدث مؼ مؽٍلت ًمًٌ صُاؾتها بعإاُ مشيضي مظمىهه :

خ ام جىاصن املصالح؟ وهل ًمًٌ  ما الزي ًإزش غلى معاس الػالناث الػشبُت التريُت؟ هل هى الخاٍس

 الاسجهاء بخلَ الػالناث في ظل غذم الاظخهشاس الزي حػِؽه املىؼهت الػشبُت؟

 ا :وهزه املؽٍلت جؼشح غذة حعاؤالث للبدث ومنه

ًان ماض ي جلَ الػالناث؟  يُل 

 وما الزي ًإزش غلى جلَ الػالناث؟

وما هى وانؼ جلَ الػالناث ، في ظل الاخذار التي جمش بها البلذان الػشبُت وخاصت في الػشام 

 وظىسٍا وقلعؼحن؟

التريُت؟ هل هى في الخجاسة ام في املُاه ام في -اًً هخلمغ جىاصن املصالح في الػالناث الػشبُت

 الػىامل الازيُت ام في الخىاصن الانلُمي؟

خا الزي ٌؿلب غلُه  وما هى املؼلىب مً الؼشقحن لٍي ًشجهىا بػالنتهم بما ًدىاظب مؼ جاٍس

 الاًجابُت؟

 قشطُت البدث:

 ان الكشطُت التي هىؼلو منها في هزا البدث هي:

ض الػالناث الػشبُت التريُت.  ان جىاصن املصالح مذخل مهم لخػٍض

 البدث:هٍُلُت 

 ان الهٍُلُت التي ظىػخمذها في هزا البدث هي جهعُمه الى خمغ قهشاث وهي:
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خ-اوال  نشاءة ظُاظُت للخاٍس

ٍي والانلُمي-زاهُا  جازحر املخؿحر الامٍش

 وانؼ الػالناث: ظىسٍا والػشام وقلعؼحن-زالثا

 جىاصن املصالح: الخجاسة واملُاه والػىامل الازيُت والخىاصن الانلُمي-سابػا

 ما مؼلىب مً الؼشقحن-امعاخ

ًاالحي:  وهى ما ظِخم جىاوله 

 قراءة سياسية للتاريخ-اوال

خ في الػالناث الذولُت هى املشاخل  خ واخذ مً املكاجُذ املهمت لذساظت الخاطش ، والخاٍس ٌػذ الخاٍس

 التي ظاسث غلهها الػالناث بحن ػشقحن.

خ الػالناث بحن الػشب والاجشاى ًشحػىا الى اصل ًل مً الؼشقحن ومىاػً ظٌنهم ، اما  وجدبؼ جاٍس

هُا ،  الػشب قهم قشع مً الؽػىب العامُت التي اظخىػىذ املؽشم الػشبي وبػع مىاػو ؼماُ اقٍش

خهم ، قهىاى مً ًشحػهم الى وعب الىبي اظماغُل غلُه  ىحذ اخخالف في الخذًث غً ظهىس الػشب وجاٍس ٍو

شحػها الى الالل الاُو نبل املُالد ، وهىاى العالم ، وهىاى مً ًخدذر غً ونذ ظهىس اللؿت  الػشبُت ٍو

مً ًخدذر غً ونذ ظهىس املمالَ الػشبُت واهمها مملٌت لخُان في الهشن الشابؼ نبل املُالد ، وهىاى مً 

ل جلَ املهىالث هي  شة الػشبُت ، ًو ًصىل الػشب بٍىنهم اهل البادًت والهباةل املعخىػىت في الُمً والجٍض

ا ًصػب جصىس وحىد مكاجئ لهىم بحن لُلت وضخاها ، قالػشب ظهشوا مً ظالالث واخكاد آساء ، وهظٍش

الىبي هىح غلُه العالم اي بػذ الالل الثالث نبل املُالد ، وصكتهم الػشبُت التي جؼىسث بؽٍل مخذسج 

الد الؽام ػُلت املذة الالخهت ، واظخىػىىا الاسض بحن حاهبي الخلُج الػشبي والى اسض الػشام الخالُت وب

هُا.  واحضاء مً مصش وؼماُ اقٍش

جمػهم سابؽ اللؿت، اهدؽشوا منها ووصلىا الى  اما الاجشاى قهم مً ؼػىب وظؽ اظُا ، ٍو

 الاهاطُى ، والُىم ٌعخىػً الاجشاى في جشيُا وفي غذد مً البلذان الاخشي .

ما وساء لى قخذ بالد واُو مشاخل الخكاغل بحن الػشب والاجشاى بذأث مؼ اججاه الػشب املعلمىن ا

النهش ، وغىذها اخز ألاجشاى بالخدُى ئلى إلاظالم ، واهذمجىا بالذولت، ومؼ الظػل الزي اخز ًصِب 

ت -الذولت الػشبُت الاظالمُت قاهه بدلُى الهشن الخاظؼ املُالدي جىلذ الهىاث التريُت نُادة الهىاث الػعٌٍش

ؼأن العالحهت الاجشاى في مهش الخالقت الػباس ي، للخلُكت الػباس ي ، ومؼ الهشن الخادي غؽش اسجكؼ 

 مُالدي. 1055وظُؼشوا غلى بؿذاد غام 

متهم للبحزهؼُحن واغخمذوا غاصمتهم في نىهُت غام   1097واججهىا الى الخىظؼ في الاهاطُى بػذ هٍض

ًامل اساض ي الاهاطُى في الهشن الثاوي غؽش ختى اصبدذ حػشف باسض  مُالدي ، وقشطىا وحىدهم غلى 

 الاجشاى .
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ومؼ جمذد املؿُى في وظؽ وؾشب اظُا اخزث الذولت العلجىنُت جخكٌَ ، واخزث بػذها جظهش 

اماساث جشيماهُت ، ظشغان ما جمذدث ؾشبا ووصلذ في نهاًت الهشن الثالث غؽش املُالدي الى ؼىاػئ بدش 

ًان مً بُنها اماسة بني غثمان ، التي اخزث جخمذد بعشغت في الهشن الش  ابؼ غؽش ، في الاهاطُى اًجت ، و

غلى ًذ العلؼان الػثماوي مدمذ الثاوي ، لخخمذد  1453والبلهان ، وصىال الى قخذ الهعؼىؼُيُت غام 

بعشغت في اوسوبا واملىؼهت الػشبُت والهىناص في الهشن العادط غؽش واصبدذ جذًش املذن الاظالمُت املهمت 

 َ الذولت اهم الذُو في الػالم آهزاى .مثل مٌت واملذًىت املىىسة والهذط ، ختى اصبدذ جل

ىاث  ىاث الازيُت داخل جلَ الذولت اُ حاهب الاجشاى والايشاد وجٍٍى ًان الػشب اخذ اهم الخٍٍى و

جُا بدلُى نهاًاث الهشن الثامً غؽش بكػل  ازيُت اخشي ًجمػهم سابؽ الاظالم ، الا انها اخزث جتراحؼ جذٍس

ماال ، والذُو الاوسوبُت مً الؿشب والجىىب الؿشبي ، ومً الجىىب الخشوب املكخىخت مؼ الذولت الشوظُت ؼ

 الؽشقي مؼ الذولت الكاسظُت ، زم خذر زالزت جدىالث مهمت حعببذ بتراحؼ خاد لخلَ الذولت جمثال بـ:

دولت راث مدخىي اظالمي مً خالُ اغخماد الخدذًث بصُؿخه  اغخماد الؼابؼ املذوي الداسة-

 الؿشبُت في الىصل الثاوي مً الهشن الخاظؼ غؽش 

- ً َ في هزه الذولت في معتهل الهشن الػؽٍش  زم اغخماد خٍىمت الاجداد والترقي لبرهامج الختًر

م الى ًىنها دولت ولخخدُى الذولت مً مظمىنها الاظالمي الجامؼ للػشب والاجشاى والايشاد وؾحره

ي ، بكػل جىحهاث خٍىمت الاجداد والترقي .  راث مدخىي جًش

ػا الى نبُى الخٍىمت الػثماهُت غام  ملػاهذة ظُكش التي قٌٌذ الذولت  1920وهى ما ناد ظَش

ًي الا اهه اهخيى الى الؿاء العلؼىت الػثماهُت  الػثماهُت ، وسؾم ان جلَ املػاهذة جم الؿاءها بجهذ جش

ًاهذ املىؼهت الػشبُت وانػت جدذ الاخخالُ او الاهخذاب  وجأظِغ الذولت التريُت الخذًثت ، وفي جلَ الازىاء 

بػذه غذة دُو غشبُت ومنها الػشام وظىسٍا ، لخبذأ مشخلت حذًذة مً الػالناث بحن  وجأظعذالاوسوبي ، 

 الؼشقحن مظمىنها ازني وظُاس ي ظُادي ولِغ دًني اغخهادي اظالمي.

تها الهىمُت بػذ الػام لهذ اججهذ  ، واججهذ ظُاظُا الى مداولت الخملص  1923جشيُا الى بىاء هٍى

خها الاظالمي والؽشم اوظؼي لتربؽ هكعها نعشا  والؿشب ، في خحن غاوى الػشب مً  بأوسوبامً جاٍس

تهم الثهاقُت ممضنت ، ختى ا-الاههعام العُاس ي ، قلم ًإظعىا اهمىرج ظُاس ي لػام زهافي لهم ، وبهذ هٍى

غىذما اهدعشث الخشب الباسدة ، لُجذ الاجشاى اهكعهم امام التزاماث حذًذة في اػاس الػالناث  1989

ذ مً الخكٌَ والاههعام.  التريُت الاػلعُت ، ولُجذ الػشب اهكعهم امام مصحر حذًذ ًخمثل بمٍض

ث الاظالمُت اهخيى وطؼ الاجشاى الى الخدُى بهبُى صػىد الخُاسا 2001 -1990وخالُ املذة بحن 

الى الخُاة العُاظُت ، في خحن ان البلذان الػشبُت اخزث جذخل مشخلت طػل الاظخهشاس العُاس ي ، وهى 

، في خحن ما ًإؼشه للبلذان الػشبُت  2002صػىد خضب الػذالت والخىمُت للعلؼت غام  لألولىما اؼشه 

قان الػالناث بحن الػشب  2017 -1990 اخخالُ الػشام زم اخذار ما غشف بالشبُؼ الػشبي. وخالُ املذة بحن
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ت الؿشبُت  ي بالؽإون الػشبُت ومداولت اظهاس الهٍى والاجشاى اخزث جخدُى مً ػابؼ طػل الاهخمام التًر

 لتريُا الى ًىن جشيُا بلذ ًهؼ بحن وظؼحن:

 قيي جشجبؽ مؼ الػشب بشوابؽ اظالمُت-

 وهي جشجبؽ مؼ اوسوبا بشوابؽ ظُاظُت وزهاقُت-

ًاهذ املد  اهمُت ًل مً الشابؼحن في الخُاة العُاظُت التريُت. جأيُذاوالث التريُت في و

اث ، ورلَ بكػل  اهظمت الخٌم ودُو الجىاس ؾحر الػشبُت  جأزحر اما الػشب قانهم اصبدىا بال اولٍى

ًان  ًاهذ جماسط ادواس ظلبُت في هذم أي مداولت لبىاء اظغ الذولت الػشبُت الخذًثت ، و والؿشب ، قٍلها 

خ وحؿشاقُا واخذة ،  والاغخهاد واملُاه مىظىس الػشب الى جشيُا مخهلب مً ًىنها جلخهي مؼ الػشب بخاٍس

، الى ًىنها دولت مجاوسة ًمًٌ ان جدذر مىاصهت في الخُاة العُاظُت الػشبُت اصاء حجم الظؿؽ مً وؾحرها

 والؿشب لخكٌَُ البلذان الػشبُت. دُو الجىاس 

 املتغير الامريكي والاقليمي ثأثير -ثانيا

ال حعخؼُؼ اي دولخحن ان جىظم غالناتها بمػُض غً البُئخحن إلانلُمُت والذولُت ، قالبِئاث 

في وحه اي غالنت ، سؾبت ان جبهى جىاصهاث الهىة واملصالح ناةمت  جأزحرهااملدُؼت والخاسحُت جبهى جماسط 

 ومً زم جبهى الػالناث الذولُت معخهشة.

ً  جخأزش التريُت في املشخلت الشاهىت ، هجذ انها غالناث -الناث الػشبُتوجدبؼ الػ بمظمىن مخؿحًر

ٍي ، قظال غً املخؿحراث الذاخلُت التي حػُذ جىحُه الػالناث بحن الؼشقحن حػاوها او  مهمحن: انلُمي وامٍش

 جىاقعا او صشاغا.

 املخؿحر الانلُمي-1

 باًشانباملخؿحراث الاًشاهُت والاظشاةُلُت ، اما ما ًخػلو وقُما ًخػلو باملخؿحر الانلُمي ، قهى ًخمثل 

خ والجؿشاقُا غاملحن نادا الى اظخمشاس  قانها ت جشجبؽ مؼ الػشب وجشيُا بػالناث مدؽػبت ، قالخاٍس دولت نٍى

خ ، زم حاء جدمُل ئًشان بمؽشوع اغخهادي بػذ الػام  الجىاس والؼابؼ الصشاعي لخلَ الػالناث غبر الخاٍس

ذ ظهل الصشاع بحن الؼشقحن .ل 1979  حًز

% 5% بلىػ 6% وغشب 12% و ايشاد 30% وارس 40وسؾم ان ئًشان بلذ مخػذد الازيُاث )قشط 

% اغخهاداث مخخلكت ومنها: 5% ظىت و 25% ؼُػت و 70%( والاغخهاداث )5% وازيُاث اخشي 2وجشيمان 

ت ا غخهادًت ظُاظُت لها خصىصُتها ، والتي الضادؼدُت والههىدًت والبهاةُت وؾحرها( الا انها جدبنى هٍى

 حعخخذمها في غالناتها مؼ البلذان الػشبُت جدذًذا.

الاًشاهُت خملذ جكاغالث مخىانظت ، قمً الصشاع بُنهما بدذود -في خحن ان الػالناث التريُت

 الُىم .الهشهحن الخامغ غؽش والعادط غؽش ، الى غالناث جىاقغ وحػاون ػُلت الهشون الالخهت وصىال الى 
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والُىم مظمىن الػالناث بحن البلذًً ًهىم غلى مىاصهت دنُهت بحن جىاصن الهىي وجىاصن املصالح 

 جخذاخل قهها : الاغخباساث العُاظُت ، والػالناث مؼ الىالًاث املخدذة ، وجىاصن املصالح ، وجىاصن الهىي.

 اهىا هىا امام الاحي : التريُت ًالخظ-وجدبؼ جازحر املخؿحر الاًشاوي في الػالناث الػشبُت

ض الػالناث الػشبُت-  التريُت -ان وحىد او خظىس ئًشان في اي جكاغل غشبي ًهىد الى حػٍض

و البلذان الػشبُت قاهه ًىحذ معاخاث - ان اوسخاب جشيُا وطؿؽ الىالًاث املخدذة مً احل جمٍض

 اطاقُت لخمذد ئًشان في املىؼهت الػشبُت.

-مخباًىت في الػالناث الػشبُت جأزحراث، قان هزا الٌُان ًماسط اما ما ًخػلو بظؿؽ )اظشاةُل( 

التريُت ، قهزا الٌُان اهما وحذ غلى خعاب مىاػو هكىر الذولت الػثماهُت في اساض ي قلعؼحن ، ومىز 

و املىؼهت الػشبُت ، وسؾم غذة خشوب  جاظِعه اسجبؽ بالؿشب يجضء مً مؽشوع ظُاس ي زهافي ؾشبي لخمٍض

ًاهىا  1982و  1973و  1967و  1956و  1948كحن طذ هزا الٌُان غام خاطها الػشب مىٌؽ الا انهم 

ًاهذ سوابؽ الاهظمت الػشبُت مؼ الىالًاث املخدذة واوسوبا جمضم البلذان  ا وظُاظُا ، و ًخعشون غعٌٍش

ا والايثر اظخهشاسا ظُاظُا  .(1)واملجخمػاث الػشبُت ، ختى اصبذ هزا الٌُان الانىي غعٌٍش

ي  خُا  إلهٍاس اما غالنت رلَ الٌُان بتريُا قاهه انترن بىحىد جىحه جًش سوابؽ جشيُا مؼ الػشب جاٍس

ي ًشي ان الخهشب مً رلَ الٌُان اهما ًمثل هىع مً الشدود  واظالمُا ، وهى ما ناد الى خظىس جكٌحر جًش

ؼاهُا  1917 -1916املالةمت ملا حعببذ به اسادة الهىمُحن الػشب والؽٍشل خعحن غامي  مً الخدالل مؼ بٍش

حذًت  وجأيُذطذ الذولت الػثماهُت ، يما ان الػالنت مؼ رلَ الٌُان اهما هى مذخل للخهشب الى الؿشب 

تها الاظالمُت.  اهٍاس جشيُا لهٍى

الىالًاث  جأزحر جدذ  2009 -1949واججهذ الػالنت التريُت الاظشاةُلُت الى الاحعاع خالُ املذة بحن 

ت والامىُت التريُت والهىمُحن الاجشاى ، وسؾم ما خذر مً اصمت في الػالناث املخدذة واملإظعا ث الػعٌٍش

اظتراجُجُا غلى غالناتهما ، قتريُا جشي ان  جأزحراوما بػذه الا انها لم جدذر  2009بحن الؼشقحن غام 

 ت.مصالخها اهم مً غالناتها مؼ الػشب ، وهى ما ًخؼلبه جىاصن املصالح في الػالناث الذولُ

التريُت ًخطح مً خالُ سؾبت )اظشاةُل( بان -هزا املخؿحر )الاظشاةُلي( غلى الػالناث الػشبُت وجأزحر 

ذا مً الخمضم ، وسخب جشيُا الى غالناث اظتراجُجُت ججػل رلَ الٌُان مشيض  جذخل املىؼهت الػشبُت مٍض

 الهُادة للػالناث إلانلُمُت.

 املخؿحر الذولي-2

التريُت -غلى الػالناث الػشبُت جأزحرهاُت ، هىاى مخؿحراث غذًذة جكشض وغلى صػُذ البِئت الذول

 ومنها الىالًاث املخدذة والاجداد الاوسوبي وسوظُا ، وظجريض غلى الىالًاث املخدذة.

جخػلو بمىنؼ هزه املىؼهت املخىظؽ بحن ناساث  ألظبابتهخم الىالًاث املخدذة باملىؼهت الػشبُت 

مىت الخُاس الاهجُلي البروحعخاهتي املخصهحن غلى اغخهاداث الهىي الشةِعت في مشايض الػالم ، وزهاقُا قان هُ
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ٍي ًجػله ًشي في مػشيت هشمجذون واخذة مً الادبُاث والاغخهاداث التي جمهذ  صىاغت الهشاس الامٍش

ٍي في املىؼهت الػشبُت ، وجلَ املػشيت جشي ان  لٌبري اهما )اظشاةُل( ا جأظِغلصىاغت الهشاس العُاس ي الامٍش

مخخالُت هي حضء مً الاغخهاداث التي ًإمً بها الههىد: الكىض ى في املىؼهت الػشبُت زم جىخذ  ألخذارظُمهذ 

مت )اظشاةُل( وهضوُ املعُذ املىخظش هخاةج  لخأحُل. والخلُى التي جشاها الىالًاث املخدذة (2)املعلمحن وهٍض

و البلذان واملجخم ػاث الػشبُت ومداوالث طشب الاظالم مً خالُ الخُاساث الخدبؼ في جلَ الاخذار هى بخمٍض

ػت ، ودغم الخُاساث الاغخهادًت الؽارة التي ًمٌنها ان جهعم الػالم الاظالمي.  التي ال جدترم الاظالم يؽَش

وهىا جشجبؽ الىالًاث املخدذة بشوابؽ واظػت مؼ الػشب و)اظشاةُل( وجشيُا ، قهذ صادث خظىسها 

 :ثباججاها، واصبدذ جمخلَ مكاجُذ الاظخهشاس قهها ، وطؿؼها ًٍىن داةما  1967في املىؼهت بػذ خشب 

ٌُت-  دقؼ البلذان الػشبُت في املىؼهت الى غذم الخشوج غلى الاسادة الامٍش

 دقؼ البلذان الػشبُت في املىؼهت الى جكٌَُ مخذسج-

 ابهاء الؽػىب الػشبُت في املىؼهت طػُكت-

ٌُت -اما الػالناث التريُت وانػت طمً جصيُكاث ظُاظُت زهاقُت ، قعُاظُا جشي  قانهاالامٍش

جشيُا ان مصالخها هي مؼ الؿشب ، وان الػالنت مؼ الىالًاث املخدذة ال ًمًٌ الخكٍشؽ بها مً احل اظخهشاس 

ما ٌػؼي اهؼباع ان جشيُا للػلماهُت في جشيُا ، ب الخأظِغووخذة البلذان الػشبُت ، في خحن اهه زهاقُا جم 

ًي -بلذ ؾشبي ولِغ اظالمي ؼشقي ، وهى ما ٌػضص الاججاه الى الخػاون ؾحر املدذود بحن ػشقحن الػالنت التر

ٍي  .(3)الامٍش

ظلبي الا ان الىالًاث  جأزحر التريُت هى -الىالًاث املخدذة في الػالناث الػشبُت جأزحر ومً زم قان 

ًي الزي ًضاوج بحناملخدذة جداُو ان جشح الىمىرج ا ىمىرج ًمًٌ خضب اظالمي وهمىرج خٌم غلماوي ي لتر

للػشب جىكُزه في مجخمػاتهم ، اي اغادة صُاؾت حضةُت لهبُى بػع الاظالم وادخاله في العُاظت ، 

ٌُا وبحن الخُاساث  ش وهمي ان غلى الؽػىب الػشبُت ان جخخاس بحن الاظالم املشؾىب امٍش واغؼاء جصٍى

بت الؽبه مً وسخت الاهجُلُحن في اظهاس املخلص، وهي )الاظالمُت( امل دؽذدة التي جخمعَ بيسخت مهلذة نٍش

ًاث في ظبُل جدهُو سؤٍتها جلَ.  التي جإمً باغخهاد )الكشنت الىاحُت( وجماسط ؼتى الاهتها
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 واقع العالقات: سوريا والعراق وفلسطين-ثالثا

اتها ومظامُنها ، وجخىصع بحن الخػاون والخىاقغ  جخصل الػالناث الػشبُت التريُت بخػذد معخٍى

 املدذود والصشاع غلى هؼام طُو.

وحػذ الهظاًا الانخصادًت مً ايثر الهظاًا التي جخماط بها جلَ الػالناث غلى مذي غذة غهىد ، 

خدذزت جظؿؽ غلى ػشفي الػالنت ومنها املىنل جلهها الهظُت الٌشدًت ، وفي الهشن الخالي اخزث نظاًا مع

 مً الػشام وظىسٍا وقلعؼحن.

، اي بػذ جكٌَ الذولت الػثماهُت والؿاء  1923ان ما محز الػالناث الػشبُت التريُت بػذ الػام 

العلؼىت ، هى اججاه جشيُا الى الاوسخاب العُاس ي والامني مً الهظاًا الػشبُت ، قلم جخىسغ جشيُا 

ًي في غذد مً الهظاًا ومنها الهظُت بالهظاًا ا ًاهىا بحجت الى الذغم التر لػشبُت ، وسؾم ان الػشب 

ًاهذ جكظل خُاس  الكلعؼُيُت ، ونظاًا الخدشس الػشبي ، وؾحرها في مىخصل الهشن املاض ي ، الا ان جشيُا 

مهما نذمذ للؿشب الاهخشاغ باملؽشوع الؿشبي ، ولم جخدُى غً غذم الخىسغ الا بػذ ان ادسيذ جشيُا انها 

ظِبهى الاخحر ًىظش الهها انها دولت ؼشنُت واظالمُت ، وهى ما ظهش في الهظُت الهبرصُت ، وحعبب بان حػُذ 

 جشيُا بػع اهخمامها بالهظاًا الػشبُت .

غىذما اهتهذ الخشب الباسدة لُػاد صُاؾت ادواس جشيُا  1989زم خذر جدُى مدذود غام 

لؿشبُت ، واظهشث جشيُا مىانل مدذودة ججاه الهظاًا الػشبُت الامىُت إلانلُمُت في الاظتراجُجُت ا

ت مً خالُ مؽشوع اهابِب مُاه العالم ، زم  والعُاظُت ومنها ػشح هكعها يمعاهم في سقذ غملُت الدعٍى

ًاهمىرج ظُاس ي للخٌم ًضاوج بحن الاظالم والػلماهُت ، غام   .(4)وما بػذه 2002غادث وػشخذ هكعها 

، ار اوؿمعذ الىالًاث  2001اًلُى  11املىؼهت الػشبُت الى جدىالث مهمت بػذ خذر لهذ اججهذ 

ًان الخذر الاُو هى اخخالُ الػشام  املخدذة بؽٍل مباؼش الخذار جدىالث في اؾلب البلذان الػشبُت ، و

بذاةل  ، وقُه جهاػػذ الىالًاث املخدذة مؼ جشيُا بؽان خذر الاخخالُ سؾم انها لم جًٌ جمخلَ 2003غام 

ت الاخخالقاث الاػلعُت بؽان خذر الاخخالُ في نمت  ظُاظُت اخشي ؾحر الهبُى باالمش الىانؼ ، وسؾم حعٍى

 الا ان جشيُا قصلذ بحن: 2004اظؼىبُى الاػلعُت في ًىهُى 

 ؼو انخصادي مخؼىس في الػالنت مؼ الػشام-

بعبب وحىد املخؿحر الاًشاوي وؼو ظُاس ي ًدعم بالخزبزب وهى انشب الى الصشاع مىه الى الخػاون -

 الظاؾؽ غلى ظُاظت الػشام الخاسحُت

ي املخٌشس في  وهزا الخباًً ناد الى غذة اصماث في الػالناث الػشانُت التريُت ومنها اصمت الخذخل التًر

ي ، الا ان جازحر رلَ غلى الػالناث الػشبُت -ؼماُ الػشام لظشب نىاغذ خضب الػماُ الٌشدظخاوي التًر

 ًان مدذودا.التريُت 



 خضر عباس عطواند. أ.                                                                   بين التاريخ وثوازن املصالح )رؤية عربية( ثركيا والعرب

 

 8102يناير    ألاول العذد                                                                                     جملة حتوالت  022

 

ًان ًخػلو بادساى  اما ما ًخػلو بعىسٍا ، قان وطػها ؼهذ بػع الاخخالف ، قاملىنل مً الػشام 

ي ان الىالًاث املخدذة لذيها اظتراجُجُت في هزا البلذ ، قٍان جذخلها قُه مدذود نُاظا الى حجم الىكىر  جًش

اما في ظىسٍا قان جشيُا بذأث ظُاظتها مؼ  والخازحر الاًشاوي بىصل ئًشان مىاقغ جشيُا الانلُمي الشةِغ ،

باالهكخاح الىاظؼ وانامت غالناث مخػذدة مػها ، ونامذ بذوس الىظُؽ بُنها وبحن  2004ظىسٍا غام 

غىذما نامذ الاخحرة بؿضو نؼاع ؾضة ، بمػنى انها ابؼلذ ًل الجهىد التي  2008)اظشاةُل( ختى الػام 

ت العلمُت ، وبهذ  2011العىسٍت حؽهذ جؼىسا يبحرا ختى الػام -الػالناث التريُت ؼهذتها غملُت الدعٍى

غىذما اهذلػذ اخذار الشبُؼ الػشبي ، وجىظؼذ جشيُا مً احل نُام الىظام في ظىسٍا باخخىاء الخظاهشاث 

العلمُت بالهُام باصالخاث جدىاظب مؼ حجم املؼالب والظؿىغ ومىؼ خذور جذاغُاث خؼحرة غلى ظىسٍا 

ن ما خذر خشج غً هؼام العُؼشة بعبب اججاه هظام الخٌم في ظىسٍا الى املشاهىت غلى واملىؼهت. الا ا

 .(5)غامل الهىة الخخىاء الخظاهشاث

اهخشػذ ظىسٍا حضةُا في اخذار ظىسٍا ، ودون ظهل الخذخل  2014 -2012وخالُ املذة بحن 

ال ًمًٌ ان جخىسغ بخلَ الاخذار املباؼش نُاظا بخذخل ئًشان وسوظُا ، واظبابه انها غظى في خلل الىاجى و 

دون مىاقهت الخلل ، الا انها جازشث بؽذة بخلَ الاخذار خاصت املخػلهت بخذقو الالحئحن العىسٍحن الهها. 

ي الجضتي في جلَ الاخذار اهؼباع ان جشيُا بذأث جتراحؼ غً ظُاظتها الخهلُذًت في  واغؼى الاهخشاغ التًر

 ملىؼهت الػشبُت .ججاهل الخذخل العُاس ي والامني في ا

 الظباب اهمها: 2015والىصل الاُو مً غام  2014واخز معاس جذخلها ًخؼىس في نهاًت غام 

 حؽٌُل الخدالل الذولي ملداسبت الاسهاب بهُادة الىالًاث املخدذة ، ومؼالبت جشيُا باالهخشاغ قُه-

شيُا الجىىبُت وفي ظهىس ئًشان بمشيض نىة ايبر مً حجم نذساتها وحؽاسى بالخذخل غلى خذود ج-

خُت وهي الػشام وظىسٍا  اخذ اهم مىاػو هكىرها الخاٍس

ظهىس جشيُا بمىنل الظػل اصاء مىاػو غذم الاظخهشاس غلى خذودها الجىىبُت سؾم غىامل نىتها -

 2023الٌبحرة ومعػاها لبلىؽ مصاف الهىي الذولُت بدذود غام 

مخمثلت بالخذخل الػعٌشي غىذ بػع  وبذأث جشيُا بمماسظت بػع الادواس الكاغلت في ظىسٍا

ت في ظىسٍا.  املىاػو الخذودًت ، وبمؽاسيت سوظُا واًشان في سغاًت مدادزاث للدعٍى

وبزلَ جٍىن اخذار ظىسٍا واخذة مً الاخذار التي اغؼذ اهؼباغاث ومإؼشاث غً وحىد حؿحر 

 مدذود في ظُاظت جشيُا الػشبُت.

ًاهذ جدذ  الاداسة الػثماهُت اليثر مً اسبػت نشون ، ختى ظُؼشث اما ما ًخػلو بكلعؼحن ، قانها 

ؼاهُا ومىدتها الى )الٌُان الصهُىوي( ، واججهذ جشيُا الى املعاسغت باالغتراف بهزا الٌُان وانامت  غلهها بٍش

 غالناث دبلىماظُت مػه لعببحن:
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ُت الاولى يىىع مً سدة الكػل غلى مىانل الهىمُحن الػشب والؽٍشل خعحن ازىاء الخشب الػامل-1

 مً الذولت الػثماهُت 

 ويجضء مً سؤٍت مظمىنها ان الانتراب مً الؿشب ًخم غبر البىابت الاظشاةُلُت.-2

 2009الاظشاةُلُت جؼىساث مهمت غلى مذي الػهىد الخالُت وصىال الى غام -وؼهذ الػالناث التريُت

ت ومهاحمت نؼاع ؾضة  ، الا انها (6)غىذما خذر جىنل بعُؽ غً الىمى بعبب املىنل مً نظُت الدعٍى

ظؽ ونظاًاه الىالًاث املخدذة مللل الؽشم الا  باداسةواظبابه مشجبؽ  2015همىها غام  واظخأهكذغادث 

 وجكاغالجه.

لهذ اظهشث جشيُا بػع املىانل الذاغمت للهظُت الكلعؼُيُت ايثر مما اظهشه بػع الػشب ، 

ًان ٌػني جشاحؼ وعبي  مصش والاسدن مً رلَ الصشاع ، واغؼى لتريُا مٍاهت بحن الػشب  ألدواس وهى ما 

ت بػذ التراحؼ الزي اظهشجه الاهظمت  بىصكها ػشقا ًمًٌ الاغخماد غلُه وعبُا في دغم نظاًاهم املصحًر

 الػشبُت ججاه الهظاًا الػشبُت غامت.

ُت الى الامام وهىاى ان جلَ املخؿحراث مجخمػت ، اظهشث ان هىاى ما ًذقؼ الػالناث الػشبُت التري

بؽٍل مخباًً ، قيي  جأزحراتهاطؿىغ جٌبدها ، واملىاصهت بحن الػىامل الذاغمت والػىامل الٍابدت جماسط 

ذة في بؽٍل انل خ جأزحراتهاغلى اؼذه في اػاس الػالناث الػشانُت التريُت والعىسٍت التريُت ، الا انها جماسط 

 باقي غالناث الػشب بتريُا.

 املصالح: التجارة واملياه والعوامل الاثنية والتوازن الاقليميثوازن -رابعا

والى حاهب املىطىغاث العابهت في الػالناث الػشبُت التريُت ، قاهه هىاى غذة غالناث اخشي 

 مهمت جكشض خظىسها في جلَ الػالناث.

 وجدلُل الػالناث بحن الؼشقحن ًخطح ان هىاى جىاصن للمصالح ًكشض خظىسه في وحه جىاصن 

 الهىي ، ومىطىغاث جلَ الػالناث جخدذد باالحي:

 الخجاسة والاظدثماس-1

جمثل الخجاسة املدشى الاُو لتريُا نُاظا بامً اهظمت الخٌم والاغخباساث الشخصُت العاةذة في 

ملُاس دوالس غام  9العُاظاث الػشبُت ، وجدبؼ حجم الخجاسة التريُت ًالخظ غلهها الاحي: انها اسجكػذ مً هدى 

، وجظمً ظلؼ وخذماث (7) 2017ملُاس دوالس غام  70الى هدى  2014ملُاس دوالس غام  53الى هدى  2003

ملُاس دوالس( هى الاجداد الاوسوبي ًلُه سوظُا ،  330مخخلكت. وايبر ؼٍشَ ججاسي لتريُا )حجم ججاستها هدى 

 زم بلذان املىؼهت الػشبُت.

الاجداد الاوسوبي والصحن والىالًاث املخدذة والُابان  اما البلذان الػشبُت قان اؾلب ججاستها هى مؼ

الل  1.6، في خحن ان ججاستها مؼ جشيُا جمثل خحز صؿحر مً مجمىع حجم الخجاسة الػشبُت الٌلي البالـ هدى 

 .2017ملُاس دوالس غام 
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ش الخجاسة ػاملا انها مكخاح للىمى الانخصادي ، وحعمذ لها بالخصُى غل ى وجشيض جشيُا غلى جؼٍى

ًاتها ، اما خشيت الاظدثماس قان جشيُا جشؾب بخذقو  واسداث الىكؽ والؿاص مً البلذان الػشبُت ، وبدؽؿُل ؼش

الاظدثماساث الػشبُت الهها ، وبلؿذ جلَ الخذقهاث وعب مشجكػت مً احمالي جذقهاث خشيت الاظدثماس 

ت الػشبُت الهها  ملُاس دوالس بحن الػامحن  250هدى الاحىبي الى جشيُا ، وبلؿذ حجم الخذقهاث الاظدثماٍس

2004- 2017 (8). 

 املُاه-2

ىحذ بتريُا : " بدحرة ػبُػُت  120خىطا ماةُا ، و  26 وحػذ املُاه واخذة مً اهم مىاسد جشيُا ، ٍو

مُاه  3يم 186في العىت ، منها  3يم  227بدحرة صىاغُت ، وجذقو املىاسد املاةُت املخجذدة جبلـ هدى  579و 

. وجذخل الى 3يم  28مُاه حىقُت ، بِىما الىاخاث والبدحراث جبلـ  3يم 69ذدة )الانهاس( ، و ظؼدُت مخج

ا ، و  3يم 0.6مً املُاه في العىت ، منها  3يم  4.7جشيُا  مً نهش الػاص ي مً  3يم 1.2ِمً نهش جىهٍا في بلؿاٍس

صب ن 3يم 2.9ظىسٍا ، و  ا ٍو دؾ الزي ًيبؼ مً بلؿاٍس با مً الخذود بحن جشيُا في العىت مً نهش مٍش ٍش

ئلى ظىسٍا ، و  3يم 28.1في العىت ، منها  3يم 43.74والُىهان ، في خحن ان ما ًخشج مً جشيُا ًهذس بىدى 

، وهزه الاسنام حػؼي لتريُا محزاث غلى خعاب  (9)ئلى حىسحُا "  3يم 4.31ئلى الػشام ، و  3يم 21.33

 الػشام وظىسٍا.

 الػىامل الازيُت-3

 ىحىد الازيُاث الخالُت:وجخمثل ب

ملُىن في جشيُا ، و  20ملُىن اوعان ، منهم هدى  45- 40الايشاد ، وهم مجمىغت ازيُت جبلـ هدى -

ًان اُو اجكام غشاقي  2ملُىن في الػشام و  7 مثلىن ايبر مجمىغت ال جمخلَ دولت ، و ملُىن في ظىسٍا ، ٍو

ي غلى مىاحهت اي غصُان لهزه املجمىغت غام  لها جظمً  1984زم غام  1937زم جٌشس غام  1930جًش ، ًو

ػت  ًي )وانلُمي( بظشب اي وؽاغ معلح يشدي غبر الخذود. وحعخخذم جشيُا رَس ظماح مخهابل غشاقي جش

، واظخخذمخه في ظىسٍا بػذ الػام  1991الاوؽؼت الٌشدًت املعلخت في ججاوص الخذود الػشانُت مىز الػام 

2015. 

ت جلخهي مؼ الاجشاى ، وحاء جذقههم غلى البلذان الػشبُت في التريمان ، وهم مجمىغاث ا- زيُت لؿٍى

خ مخباًً ، وهم ًإلكىن هدى  ىحذون في ؾحرهما 5% مً ظٍان الػشام ، وهدى 4جاٍس % مً ظٍان ظىسٍا ، ٍو

 ، وجإيذ جشيُا بحن خحن واخش دغمها للمجمىغاث التريماهُت

في املىاػو التي اطُكذ الى جشيُا بمىحب % مً ظٍان جشيُا ، 1الػشب ، وجبلـ وعبتهم هدى -

اجكاناث الخذود املخباًىت مؼ الػشام وظىسٍا. وال ًمثل الىحىد الػشبي في جشيُا زهل دًمىؾشافي مهم ، سؾم 

اخز ًخذقو غلى جشيُا وعبت يبحرة مً الالحئحن الػشانُحن زم العىسٍحن بػذ الػام  2003اهه مىز الػام 

2011. 
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 جىاصن الهىي -4

ت الٌبحرة في املىؼهت ، وحعدىذ اًظا الى جدالل مؼ خلل حػذ ج شيُا واخذة مً الهىي الػعٌٍش

ت ، ومىز الػام  خذر بػع الخؿحر في جىاصن الهىي ، وهى ما جمثل  2003الىاجى في دغم نذساتها الػعٌٍش

جشيُا ًجب  ، وهى ما اغؼى مإؼشاث غلى ان 2011بخمذد الىكىر الاًشاوي في الػشام زم في ظىسٍا بػذ غام 

مً احل جايُذ هكعها يهىة انلُمُت مهمت في  2003غلهها ان جدبؼ ظُاظاث مؿاًشة ملا نامذ به نبل الػام 

 الؽشم الاوظؽ.

ان جلَ املىطىغاث جإيذ ان جشيُا جخدشى في املىؼهت الػشبُت اظدىادا الى ما ٌػشف بخىاصن 

ت الا املصالح ، اي حؿلُب لؿت املصلخت غلى ما غذاها ، وانها ل م حعؼ الى جهذًم الخُاساث الامىُت والػعٌٍش

في هؼام هامش ي حذا ًخمثل بظشب املجىغاث املعلخت الٌشدًت الػابشة للخذود مؼ الػشام ، وجذخل 

 ظُاس ي مدذود في الاخذار العىسٍت ، واظبابه جشحؼ الى غاملحن:

 ؼ الخللالشوابؽ التريُت الاػلعُت ججػل جشيُا جخدشى وقها الجكاناث معبهت م-

اث انخصادًت ، وان اهخمامها - اتها مؼ املىؼهت الػشبُت اهما هي اولٍى ت جشيُا ان اولٍى وسٍؤ

 ظتراجُ ي هى غالناتها الؿشبُت.الا 

 ما مطلوب من ثركيا-خامسا

خ واملصالح خاطشة في اي غالنت غشبُت جشيُت ، وقشطذ مىؼو الخػاون -ان خهاةو: الجىاس والخاٍس

 الخىاقغ ، وجٍاد جؼغى غلى اي اججاه اخش ًمًٌ ان ًظهش في جلَ الػالناث.ايثر مىه مىؼو 

وسؾم مً وحىد غالناث غشبُت جشيُت مخهذمت مؼ اؾلب البلذان الػشبُت ، ووحىد بػع الخىجش 

ي  )املعبب( في غالناتها مؼ الػشام ومصش ، الا ان اؾلب الشؤي الػشبُت جخىنؼ ان ًٍىن حجم الخظىس التًر

خم جهذًش رلَ مً خالُ الػىامل الخالُت:ايبر في امل  ىؼهت ، ٍو

ًاث-  حجم املؽتر

 املصالح التريُت-

 الكشاؽ في املىؼهت الػشبُت-

 حجم الخظىس الاًشاوي-

ٍي-  .الاظشاةُلي-حجم الخذخل الامٍش
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وال ًمًٌ لىم الاجشاى غلى اليعب املخذهُت لخظىسهم في املىؼهت الػشبُت وجشيحزهم غلى جىاصن 

ي في املىؼهت الػشبُت ًخؼلب وطؼ مبادب  املصالح ولِغ جىاصن الهىي ، واي بدث في سقؼ الخظىس التًر

 ُت ، وان ما جدخاحه جشيُا لشقؼ ظهل خظىسها الػشبي هى:يغامت للػالناث الػشبُت التر 

 جدذًذ مصالخها -

 والادواث املالةمت مؼ جلَ املصالح-

 ولي في املىؼهت الػشبُتوالىظش الى حجم الخىسغ الانلُمي والذ-

 وحجم الدؽابَ الذاخلي في البلذان الػشبُت.-

ش الػالناث الػشبُت التريُت ، واهما هىاى  وال ًمًٌ جصىس ان الامش غاةذ لتريُا قهؽ في جؼٍى

ي هى : ادة الخػاون الػشبي التًر  البلذان الػشبُت ، قما مؼلىب مً البلذان الػشبُت لٍض

 ظخهشاس والخىمُتجدذًذ اخخُاحاتها مً الا -

 وجدذًذ ما مؼلىب مً جشيُا ان جإدًه خذمت للمصالح الػشبُت.-

ًان  ان مشاغاة جلَ الىهاغ جبحن ما مؼلىب مً جشيُا ان جدبػه ججاه البلذان الػشبُت ، ظىاء 

ظُاظُا او امىُا او انخصادًا ، في خحن ان البلذان الػشبُت هي الاطػل في الخدىالث إلانلُمُت والذولُت، 

 بل ان بػظها اصبذ هامش ي ال ًمًٌ ان ٌعخهش غلى ظُاظت طمً مىظىس اظتراجُ ي غلى املذي املخىظؽ.

 الخاثمة:

بِىا في هزا البدث وحىد خصىصُت ومحزاث للػالنت الػشبُت التريُت ، ومنها ان الػالنت هي بحن 

 والجامؼ لهزه الػالنت هى :جشيُا يذولت وبحن غذد يبحر مً البلذان الػشبُت التي ًجمػها سوابؽ غامت ، 

ًي باملىؼهت الػشبُت هى  ي ًشي بان الاهخمام العُاس ي والامني التر خ والجؿشاقُا ووحىد ههج جًش الخاٍس

 اهخمام طػُل .

، واخخُاس الخُاس الؿشبي ظُاظُا وامىُا ،  1924ان اظاط العُاظت التريُت الخذًثت ًشحؼ الى غام 

، ومظمىهه ان جشيُا ال ًمٌنها ججاوص خهُهت  2002زم بػذ الػام  1989مؼ ظهىس بػع الخدُى بػذ الػام 

 ًىنها بلذ ؼشقي واظالمي في آن واخذ.

اتها في الػالنت مؼ  اما البلذان الػشبُت قيي بلذان طػُكت ؾحر معخهشة ، وهي ما صالذ جشي اولٍى

،  2011لشبُؼ الػشبي غام ، زم بػذ قىض ى ا 2003الؿشب ، وقشاؽ الهىة الزي ظهش بػذ اخخالُ الػشام غام 

ًان ًكترض بتريُا ان جٍىن مً البلذان التي حعاغذ  قاهه حػل املىؼهت الػشبُت حػاوي مً اهٌؽاف خاد ، و

ت وحجم الخذخل العلبي في الؽان الػشبي ، ومنها  الػشب غلى ججاوص جلَ املدىت ، خاصت في الهظاًا املصحًر

ًان مدذودا بعبب سوابؽ جشيُا  نظُت قلعؼحن ، وؾحرها ، الا ان حجم الخظىس  ي  العُاس ي والامني التًر

 الاػلعُت ، وجشيحز جشيُا غلى جىاصن املصالح غلى خعاب جىاصن الهىي .
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ب او  وال ًمًٌ ان هخىنؼ بدصُى حؿحراث يبحرة في الػالناث الػشبُت التريُت في املعخهبل الهٍش

 ومنها البِئت إلانلُمُت والذولُت. املخىظؽ ، قهىاى مدذداث ومخؿحراث جظؿؽ غلى جلَ الػالنت
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